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 Nieuwsbrief 2016 familie Koster en Stichting L’Abri-france  

Voorwoord 
Dit jaar ontvangt u een kortere nieuwsbrief. Dit heeft te maken met de huidige situatie waarin wij 
ons bevinden. Wij willen u met deze brief informeren over de ontwikkelingen.  
 
Reünie 
In januari 2016 heeft een aantal jongeren, die bij L’Abri-france geweest zijn, een reünie 
georganiseerd. Zeer groot was de verrassing voor Truus toen zij met een smoesje een zaaltje 
ingebracht werd waarin de aanwezige jongeren haar toezongen. Het werd een gezellige middag 
waarbij veel herinneringen werden opgehaald. 
 

 
 
 
Hulpverlening in 2016 
In 2016 hebben we weer diverse jongeren mogen helpen met een time-out periode. Rust, liefde, 
aandacht, gesprekken, bezinning en structuur waren de ingrediënten voor een goed verblijf. Ook dit 
jaar hadden we weer een werkervaringsplaats beschikbaar die voor enige maanden vervuld is door 
Gerdine van Engelen. Vanaf eind augustus 2016, met een onderbreking in de herfstvakantie, is 
L’Abri-france  echter gesloten geweest, om Truus van de lang beloofde rustperiode te laten 
genieten. 
 
Samenwerking 
Vanaf het najaar 2016 zijn er contacten met een Nederlands leerwerk centrum. Doel van deze 
besprekingen is een onderzoek naar de mogelijkheid voor een vergaande samenwerking met L’Abri-
france in Frankrijk wat mogelijk zelfs kan gaan leiden naar een overname van het project.  
Door een bredere organisatie kunnen enerzijds meer jongeren geholpen worden en anderzijds kan 
de kwaliteit van de zorg meer gegarandeerd worden aangezien er meerdere deskundige 
hulpverleners bij betrokken zijn. Voor Truus en Joan Koster betekend dit dat zij een stapje terug 
kunnen doen en zich meer kunnen richten op management en beheertaken en ook weer vaker in 
Nederland kunnen zijn. Omdat de besprekingen nog in een pril stadium zijn kan er op dit moment 
geen nadere informatie verstrekt worden. Nadere informatie zal gedeeld worden nadat de 
samenwerking definitieve vormen heeft aangenomen.  
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Bestuur en organisatie 
Mevr. H. Hoogendoorn heeft in 2016 de functie van voorzitter/penningmeester vervuld omdat na 
een korte periode de vorige penningmeester zich heeft teruggetrokken. Eind november 2016 heeft 
de heer B.N. de Jongh na 4 jaar, wegens drukke werkzaamheden, zijn functie als secretaris 
neergelegd. Vanaf 1 januari 2017 zal de functie van penningmeester vervuld worden door de heer 
D. van Krimpen AA uit Veenendaal en de functie van secretaris door de heer J. Koster.  
 

    
 
 
Dank 
Wij willen een ieder danken die ons in 2016 heeft geholpen middels gebed, gift, vrijwilligerswerk of 
andere ondersteuning. Wilt u ons ook in 2017 blijven gedenken? 
 
Contactgegevens Truus en Joan 
Truus heeft in 2016 haar opleiding voor relatiecounselling afgerond. In december heeft zij haar 
eigen counsellingpraktijk opgestart onder de naam Tebah  (www.tebahcounselling.nl is in de maak 
).  Hiermee is een antwoord gekomen op de vraag hoe wij de nazorg in Nederland zouden kunnen 
organiseren.  Onder andere diverse deelnemers van L’Abri ontvangen nu counseling in Nederland, 
hetzij op kantoor, hetzij wandelend of via skype.  
Het privé adres van Joan, Truus  en Louis Koster in NL is: Wilgenlaan 11, 3925 AA Renswoude.  
Tel. Truus 06-34417051 mailprivé:  truuskoster@outlook.com  
mail Tebah  info@tebahcounselling.nl 
 

 

Het bestuur en de familie Koster wenst u en de uwen gezegende 

kerstdagen en een voorspoedig 2017 
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